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Memorandum o spolupráci 

MAP SO ORP Holice 

 

 

My, čleﾐové Partﾐerství MAP pro SO ORP HoliIe, ┗┞IházejíIe ze společﾐého přes┗ědčeﾐí o 
prospěšﾐosti ┗┞t┗ářeﾐí koﾏple┝ﾐíIh lokálﾐíIh strategií, jejiIhž Iíleﾏ je zk┗alitﾐěﾐí a roz┗oj ┗zdělá┗aIí 
sousta┗┞ ﾐa ﾏístﾐí úro┗ﾐi, ┗četﾐě ┗zdělá┗áﾐí zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího, zdůrazňujíIe ┗ýzﾐaﾏ úzké 
spolupráIe a koordiﾐaIe při přípra┗ě a pro┗áděﾐí koﾏple┝ﾐíIh lokálﾐíIh strategií, od┗olá┗ajíIe se ﾐa 
Iíle a prostředk┞ k jejiIh dosažeﾐí, které jsou u┗edeﾐ┞ ┗e Strategii ヲヰヲヰ ふsﾐížeﾐí ﾐero┗ﾐosti, k┗alita 
┗ýuk┞ a učitele jako klíčo┗ého předpokladu, řízeﾐí ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu ┗četﾐě jeho hodﾐoIeﾐíぶ a 
DlouhodoHéﾏ záﾏěru ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ České repuHlik┞ ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ - 

2020, se hlásíﾏe k priﾐIipůﾏ uvedeﾐýIh v toﾏto Meﾏoraﾐdu o spolupráIi. 

 
 

Čláﾐek I.  
Zásady spolupráIe 

1. Uza┗řeﾐí Meﾏoraﾐda ┗┞t┗áří prostor pro úzkou spolupráIi a koordiﾐaIi ┗šeIh zúčastﾐěﾐýIh 
straﾐ při ┗┞t┗ářeﾐí a realizaIi koﾏple┝ﾐíIh lokálﾐíIh strategií roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí ┗ SO ORP Holice, 

a to zejﾏéﾐa při realizaIi projektu s ﾐáz┗eﾏ „Společﾐě za k┗alitﾐějšíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ ﾐa úzeﾏí SO 
ORP HoliIe“, registračﾐí číslo C).ヰヲ.ン.ヶ8/ヰ.ヰ/ヰ.ヰ/ヱヵ_ヰヰヵ/ヰヰヰヰヰンン. 

2. SpolupráIe je založeﾐa ﾐa zásadě doHro┗olﾐosti. Autoﾐoﾏie ┗šeIh straﾐ při uplatňo┗áﾐí 
┗zdělá┗aIíIh strategií ﾐeﾐí tíﾏto Meﾏoraﾐdeﾏ dotčeﾐa. 

3. Cíleﾏ spolupráIe je dosažeﾐí poziti┗ﾐí zﾏěﾐ┞ ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí, zlepšeﾐí k┗alit┞ a přístupu ke 
┗zdělá┗áﾐí, podpora roz┗oje poteﾐIiálu a osoHﾐosti každého dítěte a žáka do ヱヵ let.  

 

 

Čláﾐek II. 

OHlasti spolupráIe 

1. SpolupráIe se Hude ┗ztaho┗at ﾐa ┗šeIhﾐ┞ oHlasti realizaIe strategií roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí, zejﾏéﾐa 
ale na oblasti: 

a) předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí a péče, 
b) čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti ┗ základﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí, 
c) iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí a podpor┞ dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

2. Pozorﾐost Hude ┗ěﾐo┗áﾐa podpoře suHjektů zaHý┗ajíIíIh se forﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ, dále 
suHjektů posk┞tujíIíIh služH┞ ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐeforﾏálﾐího, případﾐě služH┞ ﾐa ┗zdělá┗aIí 
akti┗it┞ ﾐa┗azujíIí či s ﾐiﾏi sou┗isejíIí, jako jsou ﾐapř. prograﾏ┞ soIiálﾐího začleňo┗áﾐí. V této 
oHlasti hodlají ┗šeIhﾐ┞ straﾐ┞ spolupraIo┗at a sdílet iﾐforﾏaIe o průHěhu a ┗ýsledIíIh akti┗it. 
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3. VšeIhﾐ┞ straﾐ┞ Hudou úzIe spolupraIo┗at při přípra┗ě a pro┗áděﾐí koﾐIepčﾐíIh dokuﾏeﾐtů 
v oHlasti ┗zdělá┗áﾐí, zejﾏéﾐa při přípra┗ě StrategiIkého ráﾏIe MAP a Akčﾐího pláﾐu MAP. 

4. VšeIhﾐ┞ straﾐ┞ se Hudou akti┗ﾐě podílet ﾐa plﾐěﾐí dohodﾐutýIh opatřeﾐí ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a 
společﾐě Hudou hledat zdroje k jejiIh fiﾐaﾐIo┗áﾐí. 

5. VšeIhﾐ┞ straﾐ┞ Hudou ro┗ﾐěž spolupraIo┗at ﾐa přípra┗ě projekto┗ýIh žádostí pro projekt┞ 
fiﾐaﾐIo┗aﾐé z e┗ropskýIh strukturálﾐíIh foﾐdů. 

 

 

Čláﾐek III.  
Forﾏy spolupráIe 

1. Hla┗ﾐí platforﾏou spolupráIe je Partﾐerst┗í MAP, které je ote┗řeﾐé ┗šeﾏ zájeﾏIůﾏ o roz┗oj 
k┗alit┞ ┗zdělá┗aIí sousta┗┞. 

2. ÚčastﾐíIi Meﾏoraﾐda ┗┞t┗áří základ Partﾐerst┗í MAP, ┗ průHěhu se k ﾐěﾏu ﾏohou připojo┗at 
další suHjekt┞.  

3. SpolupráIe Hude uskutečňo┗áﾐa forﾏou ┗ýﾏěﾐ┞ iﾐforﾏaIí, sdíleﾐí doHré pra┝e, ┗zájeﾏﾐé 
koﾐzultaIe a setká┗áﾐí, čiﾐﾐosti praIo┗ﾐíIh skupiﾐ a realizaIe odHorﾐýIh seﾏiﾐářů s Iíleﾏ 
┗┞t┗ořeﾐí společﾐýIh staﾐo┗isek, Iílů a postupů k jejiIh ﾐaplﾐěﾐí či jiﾐou ┗hodﾐou formou v 

souladu s platﾐýﾏi prá┗ﾐíﾏi předpis┞ 

4. SpolupráIe sﾏěřuje k přijetí společﾐého staﾐo┗iska, společﾐého postupu či jiﾐé ┗hodﾐé forﾏ┞ ┗ 
souladu s prá┗ﾐíﾏ řádeﾏ České repuHlik┞.  

5. Partﾐerst┗í MAP Hude řízeﾐo ŘídíIíﾏ ┗ýHoreﾏ MAP, složeﾐýﾏ z ┗┞HraﾐýIh oHoro┗ýIh zástupIů 
čleﾐů Partﾐerst┗í. 

6. ŘídíIí ┗ýHor určuje strukturu Partﾐerst┗í MAP, s┗olá┗á jedﾐáﾐí Partﾐerst┗í MAP, ┗┞žaduje si 
pra┗idelﾐé iﾐforﾏaIe o ┗ýstupeIh čiﾐﾐosti Partﾐerst┗í a jeho praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, zajišťuje 
┗ýstup┞ z Partﾐerst┗í a jejiIh prezeﾐtaIi ┗eřejﾐosti, koﾏuﾐikuje s příslušﾐýﾏi Krajskýﾏi 
platforﾏaﾏi KAP, přede┗šíﾏ pak sIh┗aluje StrategiIký ráﾏeI MAP a Akčﾐí pláﾐ MAP 

7. ÚčastﾐíIi Meﾏoraﾐda se dále dohodli, že ┗ ráﾏIi s┗ýIh ﾏožﾐostí Hudou zajišťo┗at ┗hodﾐou 

propagaci MAP pro SO ORP Holice. 

8. VšeIhny straﾐ┞ si Hudou ﾐa┗zájeﾏ ┗┞t┗ářet přízﾐi┗é podﾏíﾐk┞ k efekti┗ﾐíﾏu a účelﾐéﾏu 
ﾐaplňo┗áﾐí ┗zájeﾏﾐé spolupráIe při realizaIi projektu MAP pro SO ORP Holice. 

9. Vzájeﾏﾐá koﾏuﾐikaIe ┗ ráﾏIi Partﾐerst┗í MAP Hude proHíhat zejﾏéﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ: 

a) koﾐtaktﾐíIh osoH ふkaždý suHjekt zapojeﾐý do projektu ﾐoﾏiﾐuje s┗ého zástupIe ┗četﾐě 

u┗edeﾐí koﾐtaktﾐíIh údajůぶ 
b) ┘eHo┗ého portálu http://holicko.cz/map-vzdelavani.html  

c) dalšíIh ┗hodﾐýIh kaﾐálů – ﾏístﾐí zpra┗odaje, leták┞ a plakát┞, tisko┗é zprá┗┞ a další 

 

http://holicko.cz/map-vzdelavani.html




 

 

Příloha Meﾏoraﾐda o spolupráci 

 

Přistoupení k Memorandu o spolupráci  
MAP SO ORP Holice 

 

Partner MAP SO ORP Holice: 

Náze┗:  

Sídlo:  

IČ:  

OsoHa oprá┗ﾐěﾐá k podpisu:  

 

 

Koﾐtaktﾐí osoHa: 

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:  

Email:  

Telefon:  

 

 

tíﾏto přistupuje k Meﾏoraﾐdu o spolupráIi při realizaIi MAP pro SO ORP HoliIe, jež H┞lo sIh┗áleﾐo 
ŘídíIíﾏ ┗ýHoreﾏ MAP pro SO ORP Holice dne 21.3.2017. 

 

 

V………………………………..dﾐe……………………………… 

  

 ……………………………………………………………………… 

 Podpis oprá┗ﾐěﾐé osoH┞ partﾐera 


